
REGULAMIN PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY  

PRZED I PO ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH 

 

KLASY  0-3 

1. Uczniowie, którzy zapisani są do świetlicy szkolnej przebywają w niej przed zajęciami i po 

zajęciach. Wychowawca/nauczyciel odbiera uczniów na zajęcia ze świetlicy i przyprowadza ich 

po zajęciach. 

2. Rodzic/prawny opiekun  zobowiązany jest doprowadzić ucznia do świetlicy szkolnej korzystając 

z wejścia i wyjścia przez szatnię.  

3. Uczniowie,  którzy nie są zapisani do świetlicy szkolnej powinni być przyprowadzani do szkoły 

bezpośrednio na zajęcia oraz odbierani po zakończeniu zajęć. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dzieci na 

zajęcia i odbierania ich ze szkoły. 

5. Uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy szkolnej mogą przyjść do szkoły 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i przebywać na korytarzu szkolnym przy swojej sali lekcyjnej. 

6. Uczniowie klas 2, 3 po skończonych zajęciach mogą samodzielnie wracać do domu jeżeli mają 

pisemne upoważnienie od rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Uczniowie mogą być odbierani z zajęć lekcyjnych, dodatkowych, specjalistycznych lub 

świetlicowych przez: 

a) rodziców/ prawnych opiekunów  

b) inne osoby, ale tylko na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/opiekunów 

prawnych. 

 

KLASY 4-6 ORAZ GIMNAZJUM 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji 

i przebywają na korytarzach szkolnych przed salą, w której mają pierwszą lekcję. 

2. Uczniowie klas 4, którzy przychodzą do szkoły wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć 

muszą: 

a) być zapisani do świetlicy szkolnej, 

b)  przebywać w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela. 

3. Uczniowie, którzy czekają na zajęcia dodatkowe lub inne zajęcia wynikające z planu lekcji, 

przebywają  w bibliotece szkolnej ( w godzinach pracy biblioteki). Po zakończeniu pracy 

biblioteki lub w wyjątkowych sytuacjach opiekę nad uczniami przejmuje świetlica szkolna. 

4. W wyjątkowych sytuacjach uczeń klas starszych, na prośbę rodziców, może zostać zapisany do 

świetlicy szkolnej i przebywać tam przed i po skończonych zajęciach (szczegóły określa 

Regulamin Świetlicy). 

5. Uczniowie po skończonych lekcjach odprowadzani są do szatni przez nauczyciela, który miał 

z nimi ostatnią lekcję. 

6. Rodzice określają na początku każdego roku szkolnego, wpisem w dzienniku lekcyjnym, czy 

dziecko może samodzielnie wracać do domu po skończonych zajęciach lekcyjnych. 

7. Uczniowie samodzielnie wracający ze szkoły do domu zobowiązani są opuścić budynek i teren 

szkoły po zajęciach. 

8. Opieka nad uczniami w szkole jest sprawowana w godzinach zajęć zgodnie z planem lekcyjnym 

oraz podczas zajęć dodatkowych, na które dziecko jest zapisane. 

9. Szkoła nie sprawuje opieki  nad uczniami przebywającymi na jej terenie niezgodnie 

z powyższym regulaminem. 

 

 

 


